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Aflevering 10.1! U leest het juist. Onze schoolkrant viert dit schooljaar haar tiende verjaardag. Een jubileumjaar dus. Wat in 2007
begon als een initiatief van de ouderraad, is ondertussen een lijvige
krant geworden met nieuws, foto’s en heel wat leerlingenwerk.
De kerstwens van de redactie van de schoolkrant is eenvoudig en
klein, gelukkig te leven, gewoon er voor elkaar te zijn.
Fijne kerstdagen en een veelbelovend 2017.
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The birds they sang
at the break of day
Start again
I heard them say
Don’t dwell on what
has passed away
or what is yet to be.
Ah the wars they will
be fought again
The holy dove
She will be caught again
bought and sold
and bought again
the dove is never free.

Een les waarnemingstekenen in 5TBKA2 en 5TBKB

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That’s how the light gets in.
Leonard Cohen

Het onderwerp: de skyline van Leuven met aandacht voor het atmosferisch perspectief
Vaes N. en Van Nuffelen Y., leerkrachten waarnemingstekenen

Ceci n’est pas un pipe…

Maar hoe kijken onze zesdejaars kunst naar MAGRITTE?
Op het werk De valse spiegel gemaakt door René
Magritte zie je een oog gespiegeld naar de openlucht
met wolken. Dit werk werd gemaakt tussen de
Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Het lijkt dat de
toeschouwer door een raam naar de wolken in de lucht
kijkt, of toch niet, aangezien het oog ook zelf naar de
toeschouwer kijkt. Magritte zadelt de toeschouwers
met een raadsel op: is het oog in feite een opening naar
een andere werkelijkheid? Vele mensen bedenken de
boodschap van het schilderij. Een verrassend element
van Magritte is de zwarte pupil als het centrum van
het werk. De surrealistische fotograaf Man Ray, die
dit werk van 1933 tot 1936 in handen kreeg, vond
dit schilderij gedenkwaardig en beschreef het met de
woorden: ‘Ziet zoveel als het zelf wordt gezien’.

het schilderij enerzijds realistisch over en anderzijds
ongewoon.
Hier ziet je weinig primaire kleuren – alleen maar
blauw - maar wel tertiaire kleuren zoals bruin en
beige. Hij maakt ook gebruik van zwart (schaduw en
de fijne omtreklijnen) en wit (de wolken, de menging
van kleuren om licht te maken aan de rand van het
oog en de oogbal. Kleurtinten zijn ook aanwezig.
Magritte gebruikt wit om huidskleur, de oogbal en het
atmosferische kleurgebruik aan de wolken te vormen.
Er is ook een koud-warmcontrast: bruin tegenover
blauw.
Typische stijlkenmerken voor Magritte zijn verder
nog zijn fijne, zachte penseelstreken waardoor hij
eenvoudig gedetailleerd kan schilderen. De kunstenaar
werkte enkel met olieverf op doek.

Je kunt overal geometrische vormen in het schilderij
terugvinden: het oog is een cirkel, net zoals de pupil.
De plaats van het oog is het centrum van het schilderij
en eist onze aandacht op. Je kunt de denkbeeldige
richtingslijnen van het schilderij makkelijk aanduiden:
aan de hand van de horizontale en de verticale
symmetrieas kunt je het oog en de pupil in twee
snijden. Het werk is statisch, rustig en evenwichtig.
Magritte maakt uiteraard gebruik van perspectief,
dankzij zijn goedgeplaatste verhoudingen tegenover
elkaar. Er is weinig diepte in het schilderij. Alles speelt
zich af op het voorplan. De wolken van de iris sturen
onze blik in de diepte.

Ik koos dit werk omdat ik dit een prachtig onderwerp
vind voor het thema OPEN (GIP). Magritte maakte
vooral “open” schilderijen bijvoorbeeld: veel ramen
en wolken, landschapsschilderijen, naakte vrouwen en
schilderijen die tegen de logica ingaan. Zijn titels lijken
niet overeen te komen met de boodschappen van
de schilderijen, waardoor Magritte de toeschuwers
diepgaand en filosofisch laat nadenken. Ik vind dit een
goede techniek om mensen te prikkelen en ‘openminded’ te maken. De inhoud van het schilderij is
goed bedacht: enerzijds is er het schilderij, anderzijds
verwacht hij een inspanning van de toeschouwer.
Magritte gebruikt het licht op een vreemde manier. In Met dit idee wil ik de kijkers bereiken. Het bezoek
de iris gebruikt hij natuurlijk licht ofwel daglicht dat aan het Magritte Museum in het kader van de lessen
de aandacht van de toeschouwer opeist. Hij gebruikt kunstgeschiedenis heeft mij veel geholpen.
ook een onnatuurlijke lichtbron als kunstlicht waar
Zelf vind ik het schilderij mooi. De kunstenaars in het
dit het oog reflecteert. Door deze werkwijze komt
surrealisme schilderden niet zo
realistisch en fijn als hem. Ik vind
deze kunstenaar uniek van stijl. Hij
lokt mensen naar zijn schilderijen
en laat ze “in de val lopen”.
MARCIO FRAGA, 6 TBK

RENÉ MAGRITTE, De valse spiegel,
1928, olieverf op doek, 54 x 80.9
cm, New York, VS, Museum van
Moderne Kunst
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Op het werk Les Amants gemaakt door René Magritte
zie je op de voorgrond twee figuren, een man en een
vrouw. De man draagt een pak en de vrouw een jurk.
Hun hoofden zijn bedekt met een wit doek. Door de
schaduw en aflijning van het doek zie je de contouren
van de hoofden. Je ziet duidelijk dat ze onder het doek
aan het kussen zijn maar de kus wordt onderbroken
door het doek. Hij koos voor een sobere achtergrond.
Ze lijken zich in een kamer te bevinden.
Typische kenmerken voor René Magritte zijn het terugkerend element van een man in pak, doeken rond
mensen hun hoofd, naaktheid, bizarre tegenstrijdige
dingen, extreme schaduwen die het werk uit het doek
laten komen. Hij haalt beelden uit hun normale context
en voegt er andere dingen aan toe waardoor je nog
steeds denkt dat het het ene is terwijl het iets anders
suggereert. Zijn werken zijn vaak ook sterk afgelijnd.
In zijn werken blijft hij vrij vaak in hetzelfde kleurpalet
met een aantal nuances van die kleur. Veel kleurexperimenten moet je dus niet verwachten. De kunstenaar
werkte vaak met olieverf op doek maar hij maakte ook
gouaches, voorwerpen en collages.

RENE MAGRITTE, Les Amants, 1928, olieverf op doek,
54 x 73,4 cm, Canberra, Australië, National Portrait
Gallery
zijn werk te laten voorkomen roept hij vragen op bij de
toeschouwer.

Ik vind het altijd fijn als een kunstenaar een deel van
zijn leven OPENstelt voor zijn toeschouwers of het nu
Ik koos dit werk omdat ik Magritte als kunstenaar heel subtiel is of niet. Hij steekt er iets van zichzelf in en
erg bewonder. Zijn werken hebben altijd impact. In bovendien is het ook meesterlijk geschilderd, het doek
dit werk zou je gewoon twee figuren kunnen zien met komt bijna echt tot leven. Door het doek speelt hij ook
een doek over hun hoofd. Maar het heeft te maken met open en gesloten. Je ziet de hoofden niet echt,
met de dood van zijn moeder. Hij verwerkte namelijk maar je krijgt de illusie dat ze er zijn. Zelf ga ik voor
vaak doeken rond mensen hun hoofd omdat zijn moe- mijn GIP meer beeldend werken omdat ik daar beter in
der gevonden werd in een rivier met een doek over ben en er later misschien ook wat mee wil doen.
haar hoofd. Ze had zelfmoord gepleegd. Door dit in
Laura-Elise Broodcoorens, 6 TBK

Werken met bio plastics door AXEL WAUTERS
Tijdens de projectweek van 7 tot en met 10 oktober hebben de
leerlingen van 4 TP gewerkt rond bioplastics of biologisch afbreekbare plastics. Dit thema paste binnen het project van vakrebellen
waarbij leerlingen van diverse richtingen op een positieve manier
in contact gebracht worden met kunst. Dit alles gebeurde onder
begeleiding van kunstenares Annemie Maes.
De eerste dag bezochten we de werkplaats en de daktuin van de
kunstenares te Brussel (Molenbeek!) als kennismaking met haar
en met de talrijke mogelijkheden van bioplastics. De tweede dag
experimenteerden de leerlingen op school met diverse materialen
zoals agar, phyllium, gelatine, … Op dag drie maakten ze hun schets
en verzamelden ze hun materialen op school en in de kruidtuin.
De vierde dag werden de kleurrijke creaties gemaakt waarna alles
rustig kon drogen.
Op 26 oktober 2016 was er dan de opening van de tentoonstelling
in de volledig met planten gevulde orangerie van de kruidtuin te
Leuven.
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STAGEVERSLAG Nouchka Aartsen 5 AO (nu 6 AO)
(stage 11/4/2016-15/4/2016)

veel van het werk
doen, soms zelfs alles. Ik had nog nooit
een air brush vastgehouden en toch
liet hij het mij doen.
Daardoor voelde ik
me vertrouwd en
zelfstandig, wat normaal nooit het geval
is. Ik heb in die zes
dagen enorm veel
kennis opgedaan.
We hebben dan ook
zoveel verschillende dingen gedaan: air brushen, kleuren zoeken, polyester bewerken, vernissen,… . Ik had
nooit gedacht dat ik zoveel op een week kon leren.
Ik kan over deze stageweek bijna niets negatiefs zeggen want ze was zoveel beter dan ik had verwacht. Ik
nam in de eerste plaats contact met hem op omdat
hij muurschilder is. De restauratiewerken in pretparken waren een complete verrassing. Maar daar ben ik
enorm blij om. De sfeer van een verlaten pretpark is
uniek en ik ben blij dat ik dit alles heb meegemaakt. Ik
had nooit gedacht dat ik een stage zo leuk kon vinden.
Het is erg jammer dat je geen twee jaar na elkaar dezelfde stage mag doen. Als het zou mogen, zou ik hier
zeker opnieuw voor gaan. Ik hoop dat ik volgend jaar
iets gelijkaardigs kan vinden. Ik had niet gedacht dat ik
ooit zo zelfstandig aan iets helemaal nieuw kon beginnen. Ik heb altijd al een angst gehad om nieuwe dingen
uit te proberen en daardoor zeg ik ook snel ‘nee’ tegen
dingen. Maar door dit keer ‘ja’ te zeggen heb ik ontzettend veel bijgeleerd. Ik moet echt leren om minder
bang te zijn om nieuwe dingen te proberen maar door
de stageweek ben ik al een stapje verder ... .

Opdracht: A. Lefever, leerkracht Nederlands
Ik liep stage bij een zelfstandige, Ives Ingelaere. Hij begon al op vroege leeftijd met kunst. Toen hij zes jaar
was, spendeerde hij zijn vrije tijd op de kunstacademie. Hij heeft psychologische wetenschappen gestudeerd en heeft een master in kunst. Hij gaf een aantal
jaren les in scholen maar besliste dan om meubels te
ontwerpen. In 1993 besliste hij om zijn eigen zaak te
starten.
Vandaag beheert hij een bedrijf dat twee hoofdrichtingen heeft: visuele communicatie en toegepaste
kunst. Visuele communicatie is gericht op het creëren
van ‘huisstijlen’ voor bedrijven en wil deze helpen met
de ‘styling’ van het bedrijf of van het bedrijfsgebouw.
De andere richting is gerelateerd aan de toegepaste
en monumentale kunst voor decoratieve doeleinden,
zoals speciale verftoepassingen en visuele effecten
(zoals de zogenaamde ‘trompe-l’oeil’, fresco, muurschilderingkunst), maar houdt ook een heleboel decoratiewerk in, in particuliere huizen, niet alleen in België
maar ook in Frankrijk, Spanje en Nederland.
Ik werkte als zijn assistent. Onze eerste opdracht was
tien beeldjes van Maya de bij restaureren. Ze waren
ongeveer 30 centimeter hoog. Dit was een enorm
leerrijke ervaring. Toen ze klaar waren, brachten we
ze terug naar het park (Plopsa Coo). Daar zijn we een
hele dag gebleven om nog meer restauratiewerken uit
te voeren wat weer zeer leerrijk was. De laatste dag
moesten we een schilderij voor een kinderkamer ontwerpen. Ik heb een aantal weken geleden ook al een
dag stage gelopen. Die dag hebben we restauratiewerken in Plopsaland gedaan.
Dit was in mijn ogen een droomstage. Ives liet me erg

Stageverslag Marte Van Casteren 5 TBK (nu 6 TBK)
Voor mijn stage heb ik gekozen om eens van de sector
illustratie te proeven.
Daarom besloot ik om bij Sassafras de Bruyn stage te
lopen. Ze is een zelfstandig illustratrice, grafisch vormgeefster, schrijfster, live tekenares en vormgeefster bij
een kindertheater. Sassafras is vooral bekend geworden door haar geïllustreerde kinderboeken “Cleo”,
“Prinses Picalilly” en “Overal en ergens”. Het is dus een
eenmanszaak die voornamelijk tekeningen bij kinderverhalen ontwerpt.
Als opdracht kreeg ik een script waarbij ik schetsen

moest maken. Ik diende verschillende ideeën uit te
zoeken en in schetsen uit te werken. Aangezien dit
script daadwerkelijk aan mijn mentor als opdracht gegeven werd, betekende dit dat ik rekening diende te
houden met het formaat, de indeling, de tekst en de
algehele lay-out die de schrijver en uitgever voor ogen
hebben. Het was een enorm leerrijke ervaring.
Na deze stage besef ik nog maar eens te meer dat dit
de job is die ik heel graag wil doen. Dit is echt mijn
ding!
Van Sassafras kreeg ik heel veel nuttige tips en feed-
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back. Ik maakte schetsen opnieuw, probeerde verschillende invalshoeken uit en deed opzoekwerk om tot
nieuwe ideeën te komen. Toen we in de paasvakantie
naar Egypte reisden, gaf ik mijn ogen en oren ook daar
de kost om zoveel mogelijk ideeën voor “mijn boek” te
verzamelen.
Mijn stage was een fantastische ervaring waar ik alleen maar positieve dingen kan over zeggen! Wat ik
vooral zo leuk vond, is dat ik al eens kon proeven van
hoe een echte illustratrice te werk gaat. Schetsen, opzoeken, opnieuw proberen, verven, kleuren en mezelf
verdiepen in een verhaal. Het was fantastisch om op
die manier van nul een personage gestalte te geven.
Ik mocht ook een kijkje nemen in de schetsboeken van
Sassafras. Het was adembenemend om te zien op welke manieren haar boeken zijn ontstaan, om getuige te
zijn van de evolutie van een boek, van kleine schetsen
tot een afgewerkt eindresultaat. Het was ook erg interessant om van dichtbij te ervaren hoe iemand met
dezelfde passie als ik te werk gaat.
Ik sta open voor feedback en vooral om te groeien. De
kans die ik met deze stage kreeg, zie ik dan ook als een
unieke ervaring. Het was vooral ook spannend en speciaal om met één van mijn grote voorbeelden samen
te werken.
Zo heeft Sassafras mij geleerd om me niet te snel in
detail en uitwerking te verliezen. Ik diende eerst snelle
en losse schetsen te maken, ze even te laten rusten
om ze vervolgens nog eens opnieuw te bekijken. Deze
tip heeft me erg geholpen en liet me eerst wel even uit
mijn comfortzone komen.
Indeling, compositie en formaat zijn ook van groot belang en bepalen een groot deel van de afgewerkte illustratie.
Perspectief speelt ook een grote rol voor de sfeer van
je beeld. Als je bijvoorbeeld een groot veld met een
klein figuurtje tekent, kan dat zorgen voor een bepaalde sfeer (bijvoorbeeld eenzaamheid).
De praktische en financiële zaken hebben we ook samen besproken. Over dit deel had ik nog niet zoveel
nagedacht. Het was misschien wel goed dat ik hierover
geïnformeerd werd alvorens ik mijn eerste, utopische
stap in de kunstwereld zou zetten.
Negatieve ervaringen heb ik tijdens mijn stage niet
echt opgedaan. Elke ervaring bracht me wel nieuwe
dingen bij en loodste mij meer en meer naar de weg
die ik wil bewandelen.
Ik ben naar mijn stage vertrokken zonder al teveel
vooroordelen. Ik hoopte vooral dat ik via deze illustratrice wat meer te weten zou komen over de wereld
van “boeken en illustraties”. Al mijn verwachtingen en
meer werden ingewilligd. Het was een enorm leerrijke
ervaring.
Deze stage heeft me enorm veel inzichten bijgebracht.

Het was absoluut een extra bevestiging om in deze sector verder te gaan en er mijn beroep van te maken.
Voor mijn stage van volgend jaar zou ik dus nogmaals
voor de richting illustratie kiezen.
Dit wil niet zeggen dat ik niet opensta voor geheel andere projecten. Maar zoals het er nu naar uitziet, heb
ik een grote voorliefde voor illustratie. Ik voel dat de
passie hiervoor oplaait als ik denk om die richting in
mijn volgende studies en toekomstige carrière te kunnen uitgaan.
De tips die ik naar het zesde jaar toe zeker wil meenemen, zijn vooral dat ik mijn tijd kostbaar dien in te
delen. Ik mag me vooral niet laten verleiden om tekeningen en ideeën volledig uit te werken. Het startpunt
is van heel groot belang. Ideeën dienen best eerst uitgezocht te worden en er dient tijd overheen te gaan
om ze te laten groeien en leven. Dit heb ik vooral bij
mezelf ontdekt: niet te perfectionistisch willen zijn en
vele voorontwerpen maken.
De eerste keer “werken” bracht uiteraard ook heel wat
verantwoordelijkheden met zich mee. Het was elke
dag een hele rit naar Gent. De gehele stage tot een
goed einde brengen, gaf me ook wel een beetje extra
zelfvertrouwen. Mijn visie is vooral: “hard werken met
de aanmoediging van je talenten, stiekem dromen, de
algehele moed bezitten om nooit op te geven en om te
groeien tot de persoon die je wil worden”!
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Extra muros naar BRUSSEL, 20 september 2016
3de graad KSO

ARMAN, Verbrande viool

Op 20 september bezochten we met de derde graad
KSO (Toegepaste beeldende kunst en Artistieke Opleiding) Brussel. Via Manneken Pis kwamen we in BOZAR voor de prestigieuze tentoonstelling FACING THE
FUTURE 1945-1968. Na een uiterst zonnige middagpauze op de Kunstberg trokken we richting Magritte
Museum en de vaste collectie van het Museum voor
Schone Kunsten. Aan de balie stond Jacques Clément,
een oud-leerling van de school die dit academiejaar
aan zijn tweede jaar kunstgeschiedenis aan de Vrije
Universiteit Brussel begint.

Het is een viool in polyester. Het lijkt op
‘gevangen woede’. Wij kozen voor dit werk
omdat het werk ons fascineerde. Het viel
op. Het is een alledaags object en de kunstenaars uit het Nieuw Realisme werkten
graag met herkenbare voorwerpen.
Astrid en Chloë
T. KANTOR,
Panorama Sea
Happening

Welke kunstwerken vonden onze leerlingen beklijvend? Waar vonden ze inspiratie voor de GIP met
het thema OPEN.

Je ziet een componist die het
Hier vind je een kleine bloemlezing.
ritme van de
Dit werk hing in de zaal ROUW
zee begeleidt.
en HERINNERING.
Hij
staat
met
zijn
armen
open
en
de
zee
geeft een vrij
Op het schilderij zien we een
kleurcontrast tussen de moe- en open gevoel. Zo hebben wij in dit werk open geder en het kind. Het kind sym- ïnterpreteerd. We vonden ‘componist van de zee’ een
boliseert voor ons de toekomst heel mooie interpretatie van het thema OPEN.
Astrid en Chloë
en is dan ook in levendige kleuren geschilderd. Hij omhelst
Het kunstwerk bestaat uit een
de dode moeder. Zij staat voor
volledig monochroom wit vlak
rouw en herinnering. Het kind
met witte bollen. Sommigen
of de overlevende kan zich
zijn open gedraaid, anderen
moeilijk losmaken van het verzijn volledig gesloten. Het is ableden. Het staat voor ons ook
stract en eenvoudig, maar toch
voor al diegenen die dierbaren
ben je geneigd om te blijven kijAndrzej WROBLEWS- verloren hebben tijdens oorloken. Je krijgt het gevoel dat je
KI, Child with dead
gen en internationale confliczelf de bollen kan draaien alsof
mother, 1949
ten.
het een soort speelgoed voor
Victor en Cas
kinderen is. De kunstenaar

Daniel BUREN, Peinture émail sur toile
de coton, 1965

Dit abstracte werk is ritmisch
opgebouwd. Daniel BUREN H. DEMARTINI, Reliëf
gebruikt zijn kleuren goed om
een geslaagd kunstwerk te bekomen. Dat sprak ons aan.
Dit is voor ons een kunstwerk
dat past bij het GIP THEMA
OPEN versus GESLOTEN. De
kunstenaar speelt met de achtergrond die zich over de strepen uitstrekt. Het doet ons
denken aan tegenstrijdige gevoelens. Enerzijds stel je je
graag open voor anderen en
anderzijds blokkeert er vanbinnen iets.
Marcio en Merijn Reg BUTLER
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speelt met open en gesloten.
Amber en Astrid
Dit is een maquette. We kozen
dit werk omdat het politiek gevangenen symboliseert. In het
kunstwerk zelf is er veel ruimte
aanwezig. Er is geen omheining
zoals bijvoorbeeld tralies of
een muur. De vrouwenfiguren
symboliseren de drie Maria’s
rond het graf van Christus. Hier
zijn het anonieme figuren maar
hun graf wordt hier metaforisch geopend.
Victor en Cas

Onze leerlingen van de tweede graad naar toneel BREKEBEEN
Recensie ‘Brekebeen’ door B. Van
Rillaer (4TP)
Onlangs woonden we de toneelvoorstelling ‘Brekebeen’ bij in
CC ’t Wagehuys te Leuven. Het stuk
is een monoloog opgevoerd door
Jonas Vermeulen van het toneelgezelschap Laika en Sermoen.
Het is een bewerking van het boek
‘Bod Pa’ van de Nederlandse jeugdschrijver Anton Quintana door Fikry
El Azzouzi.
Perregrin is de vijftienjarige zoon
van een stamhoofd. Hij heeft zijn
been gebroken en dat wil maar niet
genezen. Ten einde raad ontbiedt
zijn rijke vader een oude vriend: de
sjamaan Bod Pa. Deze mismaakte,
blinde en vaak dronken dwerg met
duivelse trekjes reist met een wolf
en een raaf. Hij lijkt zich niet erg te
bekommeren om Perregrins been,
maar geeft de jongen onbegrijpelijke opdrachten en neemt hem mee
op schijnbaar zinloze tochten. Toch
raakt Perregrin aan hem gehecht
en komt hij erachter dat alles wat
de sjamaan doet of zegt een reden
heeft.
Wil je meegaan in het stuk dan
mag je aandacht niet verzwakken

en moet je over de nodige verbeeldingskracht beschikken. Het
zijn zware teksten met de nodige
mythologie in verwerkt. De vertolker speelt niet alleen Bod Pa, maar
kruipt ook in de huid van Perregrin.
Hiervoor moest hij steeds van stem
veranderen, wat hij soms vergat.
Dit kwam soms raar en verwarrend
over. Het stuk werd ook begeleid
door live muziek die de scènes accentueerde. Soms was de muziek
te luid waardoor de vertolker onverstaanbaar werd. De begeleidende zang was in een onverstaanbare taal, nu eens in het Engels en
dan in het Nederlands, wat het nog
meer verwarrend maakte.
De acteerprestaties van de acteur
waren behoorlijk goed en het decor van rood tapijt en takken met
bovenaan een gong droegen bij tot
de juiste sfeer. Een aanrader voor
wie houdt van een monoloog boordevol magie en verbeelding met
meeslepende live-muziek.
Wat vonden andere leerlingen van
deze voorstelling?
Uiteindelijk vind ik ‘Brekebeen’ een
goed toneelstuk, waar de meeste
jongeren zich wel in kunnen vinden. Zeker een aanrader als je thuis
bent in de sfeer van rondtrekkende
steppevolkeren, maar ook als je je
herkent in de levensvragen waar
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Perregrin mee zit. (Amber 4 BIO)
Het verhaal en de muziek waren
de moeite, alleen werd het op
een niet evidente manier gebracht
waardoor het minder makkelijk te
begrijpen was. Het was niet ontspannend maar eerder vermoeiend
want het stuk vroeg veel van je aandacht. Het zette je wel aan het denken. Voor mij was het geen echte
aanrader. (Sietse 3 TP)
Ik vind dat het toneelstuk Brekebeen ondanks de ingewikkelde fragmenten een zeer mooi toneelstuk
met prachtige inlevende muziek,
een goede acteur, een straf verhaal
en een geweldig eindplaatje. Het
is zeker een aanrader en een dikke
8,5/10. (Renée 4 BIO)
Het is een leuk toneelstuk met veel
wijsheden in. Maar het is eerder
geschikt voor oudere pubers (+15),
want het is soms zo ingewikkeld dat
je niet alles goed kan begrijpen. Op
zich een heel tof toneel. Zeker een
aanrader voor mensen met veel
verbeelding! (Nele 3 BIO)
Als je de voorstelling wil gaan bekijken zou ik zeker aanraden om het
boek eerst te lezen, anders kan het
op sommige momenten wat onduidelijk worden. Als je het boek al gelezen hebt en het goed vond, is het
toneel zeker en vast een goede aanvulling ervan. Het is dus zeker een
aanrader! (Liene 4 BIO)

Waarom kiezen voor artistieke opleiding?
Sinds 2015 organiseert De Wijnpers naast de richting
Toegepaste beeldende kunst ook de KSO-opleiding Artistieke Opleiding. Wat vinden onze leerlingen van deze
opleiding? Waarom kiezen ze voor deze opleiding?
…Omdat ik mijn jaar opnieuw moest doen en opnieuw
mocht kiezen. Het was een moeilijke keuze maar zo
kon ik toch een beetje opnieuw beginnen en nieuwe
dingen leren . Het staat ook dichter bij wat ik later wil
doen. (Isabeau)
… omdat ik meer met mijn handen kunst wil creëren
en niet alle dagen achter een computer wil zitten. Ik
koos deze richting omdat ik meer de beeldende kant
wil uitgaan en hierop in mijn latere studies verder wil
ingaan. (Merijn)
…omdat ik beeldend te werk wou gaan, wou schilderen en veel materialenkennis wou opdoen. En niet op
een computer wou werken maar met mijn eigen handen. Een stijl ontdekken waar ik goed in ben en minder
goed, omdat ik een artistiek iemand wil zijn, wil worden. (Louise)
Ik ben gewoon ongelofelijk graag met mijn handen bezig. Ik hoopte in AO meer technieken te leren die mij
aanstonden. TBK zou niets voor mij zijn want ik werk
niet graag op een computer. Geef mij maar handenarbeid. (Brecht)
Het leek mij zeer nieuw en ik was nieuwsgierig hoe het
zou zijn. Andere mensen vertelden mij dat het goed

zou zijn voor mij, maar toch vond ik de keuze moeilijk want TBK interesseert mij ook. Ik weet niet of ik
hiermee later ga doorgaan (na het middelbaar), maar
de kennis die ik nu meekrijg is echt heel leerzaam en
interessant. Dit jaar was echt geweldig en de richting is
zeer interessant. (Hermelinde)
Ik hou ervan hoe je hier nog meer met je handen kan
werken en echt deel kan zijn van het maken van kunst.
In TBK vind ik het redelijk onpersoonlijk om met een
computer te werken. Ja, het is de kunst van de nieuwe tijd. Maar ik vind hoe meer elektronica aanwezig
is, hoe minder er moeite en hartstocht in het werk is.
(Maggie)
Ik wist eigenlijk niet goed wat ik moest verwachten van
AO. Maar ik had geen zin om naar TBK te gaan want
hun opdrachten spraken mij niet zo aan. Ik wou liever
werken maken met mijn eigen handen dan te werken
aan een computer. Ik had wel graag leren mimeren
bijvoorbeeld. Maar ik dacht dat AO een kans was die
ik moest nemen want beeldhouwen en allerlei andere opdrachten zijn moeilijker om thuis te leren of in
avondschool. (Alma)
Ik heb voor AO gekozen omdat ik graag iets in de ruimte
maakt, iets in 3D. Ik vind het leuk om met mijn handen
bezig te zijn. Toen ik de vakken van TBK bekeek, leken
mij dat nogal veel dingen op de computer en dat wou
ik niet zo graag. Ik ben heel tevreden over mijn keuze
want het is helemaal mijn ding. (Fran)
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Hedendaags ridderverhaal
Door KAREL OP ’T EYNDE 5 TBK A

“Madamme, est-ce que vous pouvez repeter ce question sil-vous plait?” vroeg ik in mijn beste Frans aan de
leerkracht toen de deur plotseling openzwaaide. Meneer Tollet stond in de deuropening en begon meteen
met zijn uitleg. Hij waarschuwde ons voor potentiële diefstallen op school. Die dag alleen al waren er vier
portefeuilles gestolen en hier moest dringend iets aan gedaan worden. Toen de opvoeder de klas uit was,
checkten bijna alle leerlingen hun rugzak om zeker te zijn dat ze geen slachtoffer van deze diefstallen waren.
Plots schoot Thomas recht. “Mevrouw! Mijn portefeuille is ook verdwenen!” de leerkracht stapte bezorgd
naar Thomas en vroeg of hij overal had gekeken. Terwijl de rest maar gewoon naar dit gebeuren stond te
gapen, was ik al verder aan het nadenken. De middagpauze was juist voorbij en Thomas had een broodje in
de broodjeszaak onderaan de Wijnpersberg gekocht. Dit deed mij dus geloven dat de dader wel in onze klas
moest zitten aangezien we direct na de pauze naar de klas waren gegaan. Mijn gedachtegang werd al snel
onderbroken door de schoolbel die aangaf dat we van lokaal moesten wisselen. Terwijl ik de deur uitstapte,
begon ik weer te piekeren over deze diefstallen. Er zaten vier mensen rond Thomas die zeer gemakkelijk aan
zijn rugzak konden komen. Ik herinnerde me plots dat Joke in het midden van het lesuur onder haar bank was
gekropen om een pen op te rapen die gevallen was. Dat leek me in ieder geval raar aangezien ze daar vrij lang
bleef zitten. Het leek me best om niet te aarzelen en ik sprak Joke direct aan. Tot mijn verbazing gaf ze direct
haar misdaad toe. Ze maakte de volgende afspraak met me. “Ik geef je de portefeuille terug mits je me een
ticket naar de volgende ‘Samson en Gert-Show’ weet te bezorgen.” Mijn missie was duidelijk en ik vertrok
op pad. Na heel wat rondvragen kwam ik te weten dat mevrouw Annerel een gigantische Studio 100-fan is.
Toen de les kunstgeschiedenis tot een einde kwam, sprak ik haar over het probleem aan. Ik smeekte haar
om een ticket maar ze gaf niet toe. Ik moest iets in de plaats geven. Na lang discussiëren kwamen we tot de
concensus dat een kopie van de Mona Lisa een geschikte terugbetaling was. Na dit werk lang bestudeerd te
hebben bij kunstinitiatie wist ik perfect hoe dit was opgebouwd. De volgende vier dagen heb ik gespendeerd
aan vele kopieën maken om zo het perfecte werk te bekomen. Trots liep ik met mijn meesterwerk naar mevrouw Annerel. Haar kinnebak viel open en een traan van vreugde rolde van haar verbaasde maar dolgelukkige gezicht. Na enkele seconden verstijfd staren, greep ze hebberig naar het schilderij en ze gaf me het ticket
alsof het niets meer waard was. Er viel geen tijd meer te verliezen. Ik liep naar Joke om haar mijn winst te
overhandigen. Ook zij was zo blij met het ticket dat ze me de portefeuille niet snel genoeg kon teruggeven.
De allerlaatste taak die me te wachten stond, was het terugbezorgen van de portefeuille. Ik zal nooit de schittering in Thomas’ ogen vergeten. Hij was zo blij omdat dit betekende dat hij al zijn geld, zoals gewoonlijk, kon
spenderen aan frietjes en hamburgers. Deze goede daad zal mij altijd bijblijven.
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GWP DERDES BOKRIJK
Begin oktober trokken alle derdes
naar De Roerdomp. Deze jeugdherberg, in het bosachtige Genk gelegen, fungeerde vijf dagen als uitvalsbasis voor al onze activiteiten.
Die brachten ons naar verschillende
leerrijke locaties in de buurt van
Bokrijk, en ook de stad Hasselt zelf
werd door onze leerlingen onveilig
gemaakt. Oh ja, de leerkrachten
droegen ook hun steentje bij! Hieronder het relaas van memorabele
momenten, innovatieve workshops
en bangelijke avondactiviteiten.
Lees gerust verder!
Na een rustige busreis, maandagochtend horen we die wekker liever niet afgaan, arriveerden we
nog voor het middagmaal in de
jeugdherberg. De leerlingen kregen
hun kamer toegewezen en het leek
meteen alsof de Derde Wereldoorlog was uitgebroken. De oorzaak
hoefden we niet ver te zoeken: een
acuut tekort aan stopcontacten en
geen Wi-Fi? Hoe zouden ze in hemelsnaam vijf lange dagen in dit afgelegen gebied overleven? Wij hadden gelukkig een overlevingspakket
voorzien: veel, héél veel toffe activiteiten. De dagen zouden voorbijvliegen, maar dat beseften de leerlingen pas achteraf. Zo gaat dat. Nadat
de initiële shock was verwerkt en
het eerste middagmaal was genuttigd, vertrokken we richting een
nabijgelegen natuurcentrum. Middenin deze prachtige groene zone
konden we de uitnodiging om een
biotoopstudie uit te voeren niet afslaan. Enkele uurtjes determineren

door MICHAËL COX

later volgde er een wandeloriëntatietocht. Het hoeft geen betoog dat
het avondeten voor iedereen maar
net op tijd werd opgediend. Het
‘donkere’ bosspel was volgens velen
een griezelige maar sportieve afsluiter van de avond, waarmee de eerste dag meteen ten einde was. Nog
even douchen en snel onder de wol
was de boodschap, want we hadden
nog vier minstens even drukke dagen in het vooruitzicht.
Op dinsdag trokken we met z’n allen richting het Nationaal Park Hoge
Kempen, waar ervaren gidsen de
geschiedenis van de lokale fauna
en flora uit de doeken deden. We
botsten op een onverwachte kennismaking met talloze kikkertjes,
ontdekten dé trick om onkruid te
kunnen aaien en verorberden tientallen nootjes die zomaar voor het
rapen lagen. Ook het Europlanetarium gaf al zijn geheimen prijs. Ons
heelal is bijzonder mysterieus maar
tegelijk ook enorm uitnodigend. We
werden geprikkeld met een spectaculaire beeld- en klankshow, waarna
ook de werking van een telescoop
aan bod kwam. In principe zouden
we nu moe maar voldaan richting
De Roerdomp vertrokken zijn, maar
vergeet dat ‘moe zijn’! Er stonden
verschillende keuzeactiviteiten op
het menu, waaronder een intense
fitnesswork-out en het veel rustigere spelen van gezelschapsspelen.
De avond liep iets vroeger op z’n
einde, want de vermoeidheid nam
de bovenhand. Niemand maalde
daar echter om: woensdag zou een
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hoogtepunt worden.
Op woensdag werden de leerlingen namelijk per klas opgesplitst: er
stonden op maat gemaakte activiteiten op de planning. De kunstleerlingen trokken naar het modemuseum in Hasselt, terwijl de leerlingen
met groene vingers een natuurhulpcentrum bezochten. De STEM-klas,
3TW, had wellicht het meeste geluk,
want zij verkenden het Jenevermuseum, inclusief enkele laboproeven
om de chemische reacties te doorgronden. De sanitair-boys bezochten een relevant bedrijf, de Beiaardtoren werd beklommen: voor
ieder wat wils. In de late namiddag
stond er alweer sport op het programma; lichaamsbeweging wordt
hoog in het vaandel gedragen. Drie
uurtjes plonzen in Hengelhoef later
was het tijd voor het diner, waarna
een spannend ‘Eén tegen allen’-spel
volgde. De klas die aan het langste
eind trok, 3TW, werd de dag erna
door de leerkrachten bediend… Van
een feeststemming gesproken! Die
party moest echter al slapend worden beleefd, want op de voorlaatste
dag zouden we gezamenlijk naar het
openluchtmuseum Bokrijk trekken.
Het zou dus weer vroeg dag zijn.
Die laatste volledige dag vloog voorbij. Met sporten en spelen uit vervlogen tijden, roofvogelactiviteiten,
potten bakken, enzoverder, konden
de leerlingen uit vele verschillende
workshops hun selectie maken.
Daarna kwam de droom van zowel
leerkrachten als leerlingen uit: er
stond een heus frietkraam voor onze
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jeugdherberg geparkeerd. “We zijn
aan ’t voorbakken, subiet moogt ge
fritten komen halen.” Meer hadden
de leerlingen niet nodig om in absolute extase te geraken. Donderdagavond vierden we feest, want alle
leerlingen hadden een dansje voorbereid. Per klas kwamen ze aan bod
en sommige choreografieën waren
een oorverdovend applaus waard.
Na alle acts konden we onze beste
dansbeentjes nog eens bovenhalen,
maar om 23u werd de muziek onvermijdelijk in de doofpot gestopt.
Deze gezellige vijfdaagse werd met
alweer sport afgesloten. Het Action
Park, vlakbij de Pukkelpop-weide,
huisvest meerdere extreme sporten
waarvan onze leerlingen konden
proeven. BMX’en, muurklimmen,
hoogteparcours boven water en
boven de begane grond; je moet al
een serieuze portie lef hebben om
je hieraan te wagen. Onze leerlingen zijn gelukkig niet van een kleintje vervaard en amuseerden zich te
pletter. Daarna stapten we opnieuw
de bus op, richting de Mechelsevest
72. De oogjes vielen snel dicht en
openden zich pas opnieuw wanneer
de school in zicht was. Zeker voor
herhaling vatbaar, al zal het volgend
schooljaar voor iedereen hopelijk
met als eindbestemming Amsterdam zijn.
Meer foto’s op onze facebookpagina

Vienna, a beautiful city filled with rich culture and a hometown to many
big names. There were lots of interesting places to see when we went
there. Yeah, the bus ride sucked but once I got off at the hotel and saw
my room I cheered for the spacey and clean rooms that were lacking
during last year’s trip to Barcelona. The highlight of our first day was definitely the Hundertwasser Village. All surrounding houses were colorful
and decorated, just like Hundertwasser had designed them. Besides the
houses, there was a small opening that lead to an indoor mini-center. It
felt warm and had lots of charm to it. Wish we could’ve stayed longer!
My next big memory is the Haus der Musik, it was like an interactive
museum for all ages. My friends and I went berserk that night (oops!)
and caused a big ruckus where ever we passed. It was so much fun, we
danced and acted in a silly way and laughed all the way through. Lest I
forget, I still have some very, very funny pictures of my crazy friends from
that evening. My head was killing me at the end of the day, but we had
fun together and I slept like a baby that night.
Now, a memory in which I didn’t act like a monkey was at the Belvedere
(a great Austrian museum.) There it was, in all its glory. The kiss from
Klimt. Oh how happy I was to be able to experience seeing this work of
art in real life! Don’t get me wrong, the museum was gorgeous in itself,
but this was like… I don’t know. It’s so numbing to realize how important
this work is to the world. Which is weird, because I saw the Mona Lisa a
couple of years ago and I felt nothing back then. Klimt is an artist that I
truly admire for many reasons. It was awesome. And that same evening
it was all over again. Back on the bus to leave Vienna in its busy routine of
awing visitors like me and the rest of my group. The rain never bothered
me, it only made me want to stay longer and have some coffee. Goodbye, Vienna!
Gina Uhrmacher, 6TBK
(It’s the teachers asking a
passer-by the way… Because this task requires to
make this report likeable to
read for my fellow students
and teacher, haha!)
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Death and life by Klimt
The crossed fiend reaping children’s souls
Mothers weeping over their unborns
Cold as a Scandinavian night
Death comes to many folks
Spreading fear and fright
The unholiness of it all is morbid
Dark blue menace, faceless demon
Thy shalt never leave this planet’s orbit

VIENNA

The man with the scythe
A villainous sight
Wandering through the night
Mercilessly you scavenge for the souls of these infants
Why doth thy take the life of such a young thing?
You’ve got the fate of them in your hands
We o petty people can’t command you
‘T is you, the demon in dark blue
Who decides who’ll live and who’ll die
But who decides about you,
Oh demon in dark blue?
Victor Maillard, 6TBK

the CITY of

MOZART

Reflective imagery
My face
it aches
Like something is trying to escape
My hand touches my boney cheek
Must be why people look at me
like I’m a freak
Or maybe it’s the skin, it seems to be quite bleak
The mirror is not kind to mine eye
That hideous thing I’m seeing in the reflective pane of pain must be I
Then I ask myself why am I like this
Why oh why?
The only thing I can but won’t do
Is accept that I am who I am but why does it matter? Who cares, tell me,
who?
I’ll still be a monstrosity even when I die tomorrow, next week or in a year
or two
Luckily, my friends, morphine and alcohol, are with me
Just us, we, the depressing three
Sad thing is when I ingest them, the urge to end it all grows stronger,
then I look out my window and see the weeping willow with the noose on
its branches waving at me
God, I should hang myself on that magnificent tree
I’ll finally be beautiful hanging amongst the branches of this beautiful tree
The weeping willow and me
Together for an eternity
Sidney Van Hasselt, 6AO
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…we op onze school een STEMstudierichting hebben.
…de leerkrachten zich ernstig en
gedreven voorbereiden voor een
deelname aan de Eindejaarscorrida te Leuven tijdens de kerstvakantie.
…de eerstejaars geweldige onthaaldagen gehad hebben.
… de leerkrachten via de provincie
Vlaams-Brabant de kans gekregen
hebben om deel te nemen aan een
origineel initiatef: de Fietstest. De
bedoeling van het project was
werknemers te stimuleren om de
verplaatsing van en naar het werk
al fietsend af te leggen. De provincie leende daarom gedurende
3 weken 4O elektrische fietsen, 6
vouwfietsen en 2 elektrische bakfietsen uit aan personeelsleden
die beslissen om hun woon-werkverplaatsing met de fiets te doen.
Zo kon iedereen het comfort, het
rijplezier en de flexibiliteit van het
fietsen eens uitproberen.
… we net zoals de voorbije jaren
deelgenomen hebben aan Saved
by the bell. Op woensdag 5 oktober om 10u20 heeft de schoolbel
een minuut lang geluid om de wereld te laten horen dat het anders
kan.
… dat het op 5 oktober de internationale dag van de leerkracht is.
Daarom heeft de ouderraad ons
met een verrassingsontbijt verwend, heeft de school voor fruit
en een personeelsfoto gezorgd
en heeft de provincie Vlaams-Brabant aan alle personeelsleden een
handige externe batterij geschonken. Het waren allemaal kleine attenties om hun waardering voor
ons onmisbaar engagement van
elke dag te laten blijken. We mogen terecht trots zijn op ons Wijnpersteam!

… er Start to Run- trainingen georganiseerd worden voor de leerkrachten als voorbereiding op de
Eindejaarscorrida te Leuven.
… onze collega M. Abts maar niet
genoeg kan krijgen van natuurlijke
schoonheid. Hij heeft een gloednieuwe site omtrent natuurfotografie, gidswerk, buitenlandse
reizen, samenwerkingsverbanden
met reisorganisaties, etc. ontwikkeld. Er zal in de nabije toekomst
nog veel bijkomende info online
geplaatst worden. Een website is
namelijk nooit af. Ga snel een kijkje
nemen op www.michaelabts.be.
… op donderdag 12 januari 2017
de jaarlijkse uitstap naar de SIDIN-beurs te Haasrode gepland is.
De zesdejaars maken daar kennis
met alle mogelijke studierichtingen in het hoger onderwijs.
… onze vierdejaars dit jaar terug
aan Zuiddag deelgenomen hebben. De opbrengst dit jaar ging
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naar Rio De Janeiro, waar ze
straatkinderen beter onderwijs
willen geven. Klara Decoster heeft
haar schouders onder dit project
gezet. Zo’n 102 4de-jaars ruilden
de schoolbanken in voor een job.
Het loon van 40 of 50 euro staan
ze af. Voor de editie ‘Zuiddag 2016’
trokken ze naar Rio de Janeiro
met KIYO (Kids & Youth) om samen met PAMEN (KIYO’s partner
in Rio) de strijd aan te gaan met
armoede, onrecht en ongelijkheid. KIYO en PAMEN hebben in
de voorstad van deze Braziliaanse
grootstad een project opgezet om
de maatschappelijk kwetsbare
jongeren van de Jardim Gramachofavela – de grootste openluchtvuilnisbelt van Zuid-Amerika
– kansen te bieden om op te komen voor hun recht op onderwijs
en participatie. Bedankt aan de
leerlingen van het 4de middelbaar voor hun belangeloze inzet!
Nieuws: Zuiddag verandert van
naam: YOUCA = Youth for change
and action.’

4 BAK naar Museum M,
mei 2016
AGLAIA KONRAD en ORIOL VILANOVA

... op 1 december de Sint langs kwam.
… wij fantastische sportdagen achter de rug hebben.
Foto’s en sfeerbeelden op onze facebookpagina.
… wij als school graag onze schouders onder mooie
sociale projecten zoals dat van VZW Bindkracht zetten. Zo werkten de leerlingen van 5TP een hele week
aan de tuin van de vzw.
... we zorgden voor
het uitzetten van
de structuren, het
aanbrengen van de
paden en de verhardingen en staan
ook in voor inzaaien van het gazon.
Daarnaast brengen
wij ook in een latere fase de beplanting aan. Een meer
dan geslaagde samenwerking! Meer
foto’s op onze FBpagina.
... Emi (15) uit 4 BAK A een Europese tekenwedstrijd
gewonnen heeft.
Emi De Vogelaere (15)
uit Baal is een van de
drie winnaars van de
Europese
tekenwedstrijd ‘Imagination Studios Awards’ van televisiezender Cartoon
Network. “Ik teken nu
zo’n zeven jaar”, vertelt
ze. “En zo heb ik een eigen cartoonfiguur gecreëerd: Max.” Volgens de professionele jury slaagde Emi erin om een personage te
creëren dat weggelopen lijkt uit zijn eigen universum.
Ze kreeg een pakket tekenmateriaal en ziet haar creatie ook op de zender tot leven komen. (BRON: HLN)
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We zagen fantastische werken: fotografie, film. Het
ging over landschap, architectuur en China. Je zag
een aantal filmpjes van hoe het in China dagelijks
is en ik vond het zeer interessant om te zien. (Birgit
Cumps)
Je moet zeker gaan. Een van de exposities ging over
het ‘anders’ tentoonstellen. Wat als we tentoonstellen waar de spullen meestal in staan…. Kasten
dus, een ruimte vol kasten. Wat als we duidelijk laten zien hoe dingen opgehangen worden… allemaal
postkaarten met een zilveren punaise in het midden. Een zeer originele tentoonstelling van Oriol Vilanova. De andere tentoonstelling rond Aglaia Konrad had verschillende foto’s en beelden origineel
opgesteld: op cementen pilaartjes, met schermen
als een film en als spiegel. (Myrte Lefèvre)
Er is heel veel gedaan met fotografie en film. Er
waren ook tentoonstellingskasten zonder iets in zodat je ook eens naar de kasten zou kijken. De films
waren zonder geluid omdat de kunstenares Aglaia
Konrad haar geluidstechnicus verloren heeft bij de
aanslagen in Zaventem. (Lara Luyten)
In de tentoonstelling waren er installaties te zien
van onder andere het leven in China wat heel indrukwekkend was. Aglaia Konrad maakte ook een
nieuwe installatie van brokstukken uit ingestorte
gebouwen en voorwerpen. Ik vond het een geslaagde tentoonstelling. (Maloe van Hauwe)
We zagen kasten met niets in. Dit betekende dat
je ook naar een kast moet kijken en niet alleen
naar de inhoud. We zagen een filmpje van een loft
waar geen geluid bij was. De geluidstechnicus was
gestorven. Een gekleurd raam verwees naar oude
foto’s die je produceert. Aglaia Konrad maakte ook
kunstwerken waar verschillende afbeeldingen/
foto’s over elkaar stonden. Ze deed dit met een ouderwets filmrolletje. (Lexi Vandercappellen)
In Museum M was er een zaal gevuld met lege vitrinekasten. Dit betekende dat de presentatie van een
kunstwerk ook een grote rol speelt en belangrijk is.
Hier had ik nog niet over nagedacht en is echt heel
origineel. In Museum M heb je vaak van dit soort
interessante tentoonstellingen. (Karen Vancoppenolle)
Tijdens ons bezoek aan Museum M hadden we de
prachtige werken van Aglaia Konrad gezien. Het is

een heel aparte hedendaagse kunstenares. Bij het binnenkomen kwamen we al direct een werk van haar tegen. Het waren twee foto’s die al direct mijn aandacht
trokken. Het ging over de drukte in Japan enz. denk
ik. Eenmaal binnen hebben we ook heel veel mooie
dingen gezien. Toen we op het dak waren hadden we
uitzicht op het gebouw met het gele bakje. Blijkbaar
was dit ook een werk van haar. Het was bedoeld voor
de rokers, zodat die niet steeds helemaal naar beneden moeten gaan. Slim bedacht. Nog een werk dat me
was bijgebleven was een video van een huis op een
berg met heel veel trappen. (Noor von Winckelmann)
Eerst hebben we een aantal zeer interessante moderne schilderijen gezien. Dan ging het vooral over
de architectuur. We hebben een filmpje gezien over
de architectuur van een huis, wat ik één van de beste
dingen vond. Het beeld ging in een bepaalde richting
verder en het was zonder muziek en je kon je echt op
de muziek concentreren. Het was zo rustig toen je ernaar keek. Dan hebben we meubels gezien wat ik ook
goed vond maar de meeste anderen vonden het niet
goed. Voor mij maakte het totaal niets uit dat er niks in
de kasten zat. Ik vond de vormen van de meubels zelf
zo interessant. Het waren oude meubels met speciale
vormen. Heel dynamisch en versierd. Op het einde
kwamen we in een kamer terecht met maquettes die
ik ook interessant vond (Prijs Mies Van der Rohe). Het
was gewoon zo fijn uitgewerkt. En zo’n mooie ronde
gebouwen. Het boeide mij echt. Er waren veel toffe
dingen bij en ik zou er vaker naar toe kunnen gaan.
(Darius Van Oeckel)
De gids liet ons zien hoe een fototoestel werkte en hoe
het moet ontwikkeld worden. Ze liet veel beelden zien
van steden, op een andere manier in beeld gebracht
of op een ander tijdstip. Sommige beelden waren per
ongeluk gemaakt, die vond ik dan ook het mooiste. Er
waren ook veel filmpjes te zien over beelden in China.
Verschillende soorten postkaarten bij elkaar op kleur
gesorteerd. Die vond ik ook heel mooi. (Shania Mariën)
Ik had er op voorhand niet echt speciale verwachtin-

gen van, maar van zodra we begonnen met de rondleiding was ik toch wel aangenaam verrast omdat het
toch een iets specialer en geen typische tentoonstelling was. We begonnen al direct in één van de speciaalste ruimtes waar allemaal tentoonstellingskasten
en vitrines instonden. Ook de volgende ruimte was
anders. Er hingen allemaal verzamelde postkaarten op
de muur. Toen we verder in het museum kwamen en in
de andere tentoonstelling van Aglaia Konrad kwamen,
was ik ook wel verrast omdat ook de ruimtes zelf mooi
afgewerkt waren. De tentoonstelling zelf ging meer
over de bevolkingsdichtheid en wat daar mee te maken heeft. (Jasper Macken)
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Isaura Billen, Laura Smets
Maandag zijn we vertrokken naar Het Berkenhof in het domein
de Kluis te Sint-Joris-Weert. Dit was onze logeerplaats voor
een week. Maandag hebben we dan ook planten gedetermineerd en daarna hadden we een afspraak met Luc Dekeyser,
gepensioneerde boswachter. Hij ging ons een rondleiding geven in het Meerdaalwoud. Hij heeft ons verteld dat er verschillende boomsoorten in één bos aanwezig kunnen zijn door
verschillende bodemtypes, dit moet wel worden beheerd anders kunnen eiken bijvoorbeeld worden overschaduwd door beuken. Ook heeft hij ons meer verteld over een paar van de koestersoorten van het bos, zoals de
vliegende herten die hier opnieuw verschenen zijn na lange tijd. Het was ook heel leuk om in de verschillende
stukken van het bos te wandelen en de verschillen te zien, zoals bijvoorbeeld stukken reservaat waar niet aan
beheer werd gedaan en stukken bos waar dit wel het geval was. We hebben kunnen proeven van de wilde appel,
heel zuur! Dinsdag hebben we weer veel bijgeleerd van Jo Symons, voorzitter van VHM. Hij heeft ons verteld
over de geschiedenis en aardrijkskunde van het Meerdaalwoud. De zee kwam vroeger tot hier tot de laatste
ijstijd daar verandering in bracht en de landschappen ontstonden die we hier nu kennen. Eigenlijk ligt er meer
geschiedenis in onze bossen dan we denken, je zou nog veel meer kunnen leren dan je voor mogelijk houdt van
deze bossen. Daarna zijn we het bos in gegaan waar ook een paar planten beschreven werden. We hebben kunnen proeven van het water van de Hertebron, veel natuurlijker kun je het niet krijgen! De twee wandelingen zijn
zeker voor herhaling vatbaar. Daarna hebben we ongewenste bomen, exoten zoals de Amerikaanse vogelkers,
Amerikaanse eik en tamme kastanje verwijderd uit een stuk bos in het domein van de Kluis. Hier hebben we de
volgende dag aan verder gewerkt waarna we in het Grootbroek in Sint-Agatha-Rode zijn gaan vogelspotten. Hier
hebben we een paar fraaie vogels kunnen zien en horen, zoals de cetti’s zanger en de havik. Donderdag zijn we
naar de Doode Bemde gegaan waar we het water hebben onderzocht en een wandeling hebben gemaakt terwijl
we een deel van de vegetatie hebben gedetermineerd. Vrijdag was
het tijd om naar school te vertrekken waar we nog een presentatie
over de week hebben gegeven. Het
was een heel leuke, leerrijke week
in een schitterende natuur. Meer
foto’s op onze FB-pagina.

Redactie: Lieve Annerel (leerkracht kunstgeschiedenis en kunstinitiatie), An Lefever (leerkracht Nederlands), I. Thiry (leerkracht Engels en Nederlands,
Jesse Vermeulen (5 TP), Merijn De Smet (5 AO), N.
Vaes en Y. Van Nuffelen (leerkrachten waarnemingstekenen), Michaël Cox (leerkracht Nederlands, ICT en
PAV), Nouchka Aertsen (6 AO), Marte Van Casteren
(6TBK), Karel Op ’t Eynde (5TBK A), Gina Uhrmacher
(6TBK), Victor Maillard (6 TBK), Sidney Van Hasselt (6
AO), Marcio Fraga (6TBK), Laura-Elise Broodcoorens
(6TBK), K. Decoster (leerkracht zedenleer), A. Wauters (leerkracht tuinbouw), F.Stroobans (leerkracht
TNG), Isaura Billen en Laura Swert (5 TNG), Brecht
Van Rillaer (4TP), J. Cochet (leerkracht Nederlands),
M. Kicken (foto’s facebook), S. Graus (leerkracht grafische vormgeving), K. Ronsse (leerkracht AO)
Vormgeving: Mie Schotsmans, (leerkracht TBK)

Dat kan!
Stuur je bijdrage, verhaal, foto, tekening, mopje,
gedicht… via smartschool naar Lieve Annerel.
Je krijgt alvast een plaatsje in aflevering 10.2!
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